
                                                                                                                      

 درد در سالمندان 

 دکتر مهسا زارعی

 متخصص طب سالمندی

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

  Knee Pain) ( زانو درد

آن دخالت  جادیدر ا یافراد جامعه است و عوامل مختلف نیعمده ب تیشکا کیدرد  نیا

روزمره به  یها تیکه در فعال یا وستهیپ یمفصل بزرگ بدن به علت فشارها نیدارند. ا

 ریباعث درگ زیها ن یماریب یبرخ نیاست. همچن ریپذ بیآس اریبس شود، یآن وارد م

افتد.  یاطراؾ آن اتفاق م ایدر خود مفصل و  ردشود. زانو د یبخش بدن م نیشدن ا

باشد. زانو درد در  یؼضروؾ م ایزانو درد در افراد به علت پاره شدن رباط و 

باشد.  یها همچون ورم مفاصل، نقرس و عفونت م یماریب یبرخ لیسالمندان به دل

 .کند یشناخت نشانه ها و علل زانو درد به درمان آن کمک م

 

 :دهند ینشانه ها که خبر از زانو درد م یبرخ

 

 زانو یو احساس داؼ یقرمز 

 زانو یداریناپا لیدر راه رفتن به دل یدشوار 

 یتحمل درد و ناراحت لیزدن به دل لنگ 

 دراز کردن زانو در یناتوان 

 :میپرداز یآن م لیعالئم زانو درد که در ادامه به تفص گریاز د  

 یو خشک تورم 

 شدن زانو قفل 

 کردن زانو یخال 

 دادن زانو صدا 

 به لمس شدن تیو حساس درد 

 زانو درد یاز نشانه ها  یو خشک تورم 

 و: و آب آوردن زان تورم



 عیتورم به علت آب آوردن و ما یمشکالت زانو است. گاه ینشانه ها نیتر عیاز شا 

 .داخل مفصل است یزیعلت تورم زانو خونر یاز حد است. گاه شیب الینوویس

 :قفل شدن زانو

حالت  نیخود را راست کند. در ا یزانو یاست که فرد نتواند به راحت یشدن زمان قفل

 یمفصل یؼضروؾ( در داخل فضا ایتکه بافت جدا شده )مانند استخوان  کیمعموالً 

 .ستیرها شده است. معموالً قفل شدن زانو با تورم زانو همراه ن

 

 :کردن زانو  یخال

 یاصل یلحظه از راستا کی یافتد که کشکک زانو برا یاتفاق م یکردن زانو زمان یخال

تواند وزن  ینم یکند. زانو یم یداریحالت فرد احساس ناپا نیخود منحرؾ شود. در ا

 .کند یم یبدن را تحمل کند و اصطالحاً زانو خال

 

 :صدا دادن زانو

صدا  نیباشد. علت ا ینگران کننده نم ستیشده از زانو که با درد همراه ن دهیشن یصداها

در داخل مفصل زانو است. اگر صدا ها با درد همراه باشد  زیبافت ر کیها وجود 

 .نگران کننده است

 

 :شدن به لمس  تیحساس

دارد.  تیآن اهم یعلت زانو درد ؛ شدت درد ، محل وقوع درد و چگونگ صیتشخ یبرا

 شیزانو اتفاق افتاده است. افزا یبرا یدهد که چه حادثه ا یدرد نشان م اتیخصوص

که  یاست. در صورت یفشار یشکستگ ایها  نشانه التهاب تاندون تیدرد بعد از فعال

رباط  یدگیکش ای یمانند پارگ یتر یجد بیآس شدبه لمس با تورم زانو همراه با تیحساس

 .است یو اسپاسم عضالن بیاز آس یدرد زانو ناش یرخ داده است. گاه

 

  :افراد ریزانو درد در سالمندان و سا جادیا علل

به ران،  نیاعصاب همچن نیکنند ا یاز پشت زانوحس ها را به مؽز منتقل م اعصاب

تواند در امتداد عصب در  یم قیعم بیاز آس یآمده است. درد ناش زیساق پا، مچ پا ن

 ایاز ران، مچ پا  ایتواند از زانو  یدرد زانو م نیبنابرا. سطح بدن احساس شود

 کیتواند با  یاست. درد حاد زانو م زمندرد زانو حاد وم ،یکمرباشد. به طور کل



التهاب مانند  ای بیشود، درد مزمن زانو اؼلب از آس جادیعفونت ا ایجراحت حاد 

شود. علل زانو درد در سالمندان  یم جادیتواند با عفونت هم ا یم نیاست همچن تیآرتر

 .راستیبه طور خالصه به شرح ز

 

 رباط و رگ به رگ شدن یدرد زانو به علت پارگ -۱

که در تصادؾ  یکسان . ماننددیآ یبه وجود م دیشد یخوردگ چیرباط به علت پ یپارگ

 .خورد یپا ها به داشبورد م نیماش

 : ها نشانه

 پاپ”  یشدن صدا دهیشن “ 

 هنگام راه رفتن یداریناپا احساس 

 درد در زمان راه رفتن احساس 

 استفراغ و حالت تهوع احساس 

 .است یرباط جراح یپارگ درمان

 

 

 : تاندون و عضالت چهارسر ران یپارگ لیدرد زانو به دل -۲

 یکامال پاره شود. پارگ ای یدو عضله چهار سر ران و تاندون ممکن است تا حد هر

تاندون معموال  یدهد. پارگ یسال رخ م ۰۴ یچهار سر ران معموال در ورزشکاران باال

به زانو داشته اند رخ  دیاستروئ قیتزر ایو  یقبل یدر افراد جوان که التهاب تاندون ها

 .دهد یم

 :ها نشانه

 زانو تیهنگام فعال درد 

 باز کردن زانو یفرد برا ییتوانا عدم 

 یگرفتن استخوان کشکک خارج از محل خود و به سمت باال در پارگ قرار 

 تاندون

 یدر پارگ نییگرفتن استخوان کشکک خارج از محل خود و به سمت پا قرار 

 چهارسر ران

ممکن  یجزئ یدارند و پارگ یمیترم یبه جراح ازین یبه طور کل یتاندون یها یپارگ

 .درمان شود نتیاست با اسپل



 

 : سکیبه من بیدرد زانو به علت آس – ۳

از حد از زانو اتفاق  شیاز ضربه است که به علت استفاده ب یاز ناش سکیبه من بیآس

 .شود یپاره شده و در مفصل زانو شناور م سکیتکه از من کیفتد. اؼلب،  یم

 :ها نشانه

 خاص تیموقع کیشدن مفصل در  قفل 

 دادن مفصل زانو صدا 

 دامنه حرکات زانو کاهش 

 کم زانیزانو به م تورم 

 .است یاؼلب جراح سکیمن بیآس درمان

 

 : استخوان زانو ییدرد زانو به علت جابجا -۰

ضربه  کی لهیزانو به وس یدرمان شود. دررفتگ یبصورت اورژانس دیبا یجد دیتهد نیا

گاه ساق پا بطور کامل از زانو جدا  بینوع آس نیشود. در ا یم جادیقدرتمند به زانو ا

کند .  یم ریدرگ زینه تنها رباط زانو بلکه عروق و اعصاب را ن ییجابجا نیشود. ا یم

 یشود و اگر به سرعت جلو یپوست م ریخون ز دنباعث جمع ش انیبه شر بیآس

 .شود یطع عضو مگرفته نشودمنجر به ق یزیخونر

 : ها نشانه

 کم حس شدن پا ایحس  یب 

 ادیز اریبس درد 

 شکل در زانو رییتؽ 

شود،  یتوسط پزشک انجام م نکاریخود بازنگردد ا هی: اگر زانو به محل اول درمان

 شیآزما یبه زمان و مراقبت است و بعد از آن تعداد ازین هیبازگشت به حالت اول یبرا

به  انیجر نی. اگر در اردیگ یاز برگشت استخوان صورت م نانیکسب اطم یبرا

 .ردیقرار گ یفورآ تحت عمل جراح دیمار بایعروق صدمه وارد آمده باشد ب ایاعصاب 

 : زانو یکاسه  ییدرد زانو به علت جابجا -۵

کاسه زانو در زنان،  ییشود. جابجا یم جادیبه پا ا میمستق یضربه  لیبه دل بیآس نیا

 . تر است جیکنند را یم یکه سوار یافراد چاق و کسان

 ها نشانه



 در خم و راست کردن پا مشکل 

 حرکت نیکشکک زانو در ح ییجابجا احساس 

 : زانو درد مزمن به علت آرتروز -۶

توسط  یماریب نیزانو  التهاب مفصل زانو است که اؼلب دردناک است. ا آرتروز

به طور کامل از  سکینیآن م یشود و در شکل افراط یم جادیانحطاط ؼضروؾ زانو ا

 .شود یم دهییاستخوان ساق پا سا یرود و استخوان ران بر رو یم نیب

 : ها نشانه

 شود یم شتریب تیکه با فعال  ادیز درد. 

 :درمان

 یکنترل درد با مسکن قو. 

 کیالورونیه دیاز اس استفاده 

 مفصل زانو ینیگزیجا عمل 

 :یمفصل سمیزانو درد به علت رومات -۷

 .است شتریهمبند بدن ، مفاصل ، بخصوص مفصل زانو ب یدر بافت ها یماریب نیا

 : ها نشانه

 زانو درد 

 مفاصل یصبحگاه یخشک 

  یماریب شرفتیمسکن و ضد التهاب به منظور کند کردن پ ی: استفاده از داروها درمان

 : کشکک یکندروماالس ایزانو درد در سالمندان به علت سندروم پاتال  -۸

مشخص  یماریب نیا ینرم شدن ؼضروؾ استخوان کشکک است. علت اصل یماریب نیا

 ..شود یکشکک م ریؼضروؾ ز بیوسندروم پاتال سبب آس ستین

 

 : ها نشانه

 ران یاستخوان داخل التهاب 

 تیهنگام فعال درد 

 : درمان

 یخانگ یها مراقبت



 یارتوپد ناتیتمر

 تعادل عضالت اطراؾ کشکک  یبرا دارو

 یجراح

 :از زانو درد در سالمندان  یریشگیپ یها روش

 آرتروز ،  یماریسبب ب یاز درد زانو : چاق یریجلوگ یوزن متعادل بدن برا حفظ

ورزش  نیبهتر یاز درد زانو الؼر یریجلوگ یشود که برا یمفصل م یماریب

 .است

 

 شود ، استفاده  یاز کفش تخت : کفش پاشنه بلند باعث مشکالت پاشنه پا م استفاده

 .کند یم یریاز کفش تخت از درد زانو جلوگ

 

 یریشگیو از درد پ دهدیمنظم : ورزش به زانو قدرت م یحرکات ورزش انجام 

از زانو درد  ندهیورزش متخصص  در آ یزانو با کمک مرب ناتیکند. تمر یم

 .دیکن یریشگیپ

 

 یمدت طوالن یاز عدم تحرک مداوم پاها : اگر شما در محل کار برا یخوددار 

درد  جادیکه عضالت خشک شوند و باعث ا شودیباعث م یتحرک یب دینشسته ا

 .شودیزانو م

 

 کی دیاز درد زانو با یریشگیپ ی: برا میاز کلس یؼن ییمنظم مواد ؼذا مصرؾ 

 ر،ماستی،پنیتخم مرع، ماه . مصرؾدیداشته باش میاز کلس یؼن ییؼذا میرژ

 

  روش درمان زانو درد در سالمندان ۵

 در سالمندان شنا 

پرستار  یباشد به جز کرال پشت. همراه یم دیسالمندان مف یحرکات شنا برا انواع

 .دهد ؾیزانو را تخف یورزش دردها نیا لهیتواند به سالمند کمک کند تا به وس یسالمند م

در استخر بدون وارد آمدن فشار بر  یرو دهیپ. کنند یرو ادهیدر استخر پ سالمندان



کند تا  تیتواند  عضالت اطراؾ زانو  را تقو یمفصل زانوى سالمند مبتال به آرتروز، م

 .به زانو وارد نشود ییباال یوزن اندامها

 ساده در سالمندان یور ادهیپ انجام 

 .سالمند فشارى وارد نمى کند دهید بیروى به صورت آهسته به زانوهاى آس ادهیپ

 درمان زانو درد در سالمندان یسوارى در سالمندان برا دوچرخه 

بر روى زانوها وارد نمى کند.به  ادىیفشار ز کنواختیسوارى با سرعت  دوچرخه

که در آنها به  ىیتهایفعال ایکه فشار کمى بر زانوها وارد کند و  تىیهرگونه فعال یطورکل

 کی  براى زانوها مشکل ساز نخواهند بود.زانودرد د،یده یجهت نم رییسرعت، تؽ

آن نقش  جادیدر ا یباشد و عوامل مختلف یم انسالمند یاریبس انیعمده در م تیشکا

 یرود که به علت فشارها یدارند.مفصل زانو از مفاصل بزرگ بدن انسان به شمار م

از  یاری، سبب بسشود یروزمره به آن وارد م یها تیکه در فعال یادیو ز وستهیپ

 .خواهد شد ها بیآس

کنند. زانو درد  یم ریمفصل بزرگ و مهم را درگ نیا یمختلف یها یماریب یازطرف

 .فتدیاطراؾ آن اتفاق ب ایممکن است در خود مفصل زانو و 

 درمان زانو درد در سالمندان یبرا یدرمان آب 

از  یو کاردرمان یوتراپیزیباشد که در ف یم یدرمان یروش یدروتراپیه ای یدرمان آب

در درمان زانو درد  سالمندان کم شدن درد  یشود. هدؾ از آب درمان یآن استفاده م

دامنه حرکات مفاصل و قدرت اندام با استفاده از آب خواهد شد. ورزش  شیو افزا ماریب

کردن فشار بر مفاصل بعلت ؼوطه ور شدن در آب  کمبا  یداخل آب و آب درمان یها

 .باشند یم هیدرمان ها بخصوص در مراحل اول نیجزو بهتر

 زانو درد در سالمندان یخانگ یها درمان 

درد زانو که التهاب را کنترل و به  یمراقبت در منزل برا جیرا یاز روش ها یبرخ

 خ،یکند استراحت ، حفاظت، استفاده از کمپرس  یزنو کمک م یشکستن چرخه التهاب

 .مخصوص است یورزش ناتیباال نگه داشتن پاها و تمر

 دادن به زانو استراحت 

دادن به زانو سبب  استراحت .کند یزانو را کم م یرو یدادن به زانو فشار ها استراحت

 .شود یم شتریب بیاز آس یریجلوگ

 ها بیاز زانو در برابر آس حفاظت 

 .شود یانجام م نتیاسپل ایمحافظ  هیاز زانو با ال حفاظت



کند  یم یریشگیزانو پ عیما یها سهیبه ک یتکرار شترویب بیکاسه زانو از آس یجلو پد

 .شود یزانو م یها بیاز آس یو باعث کنترل عالئم برخ

 درمان زانو درد یبرا خی کمپرس 

حاد و  بیهر دو آس یبرا خی کمپرس .کند یبه کاهش تورم زانو کمک م خی کمپرس

 ۳۴ -۲۴بار هر بار  ۳تا  ۲ یروز خیاز کمپرس  استفاده .شود یمزمن زانو استفاده م

 .است دیمف قهیدق

 درمان زانو درد در سالمندان ینگه داشتن پاها برا باال 

کمک به  یکند برا یبرعکس گرانش کار م ارتفاع .کند یبه کاهش تورم کمک م ارتفاع

 یکنند و سبب تورم م یصورت در زانو تجمع م نیا ریاست که درؼ عاتیبرگشت ما

 وتریپشت کامپ ایو  دیکه شما در حال نشسته ا یارتفاع نگه داشتن پا هنگام در .شود

 آثار را دارد. نیبهتر د،یهست

 منابع:

 https://www.narayanahealth.org/blog/the-need-of-the-

hour-know-about-knee-pain-in-elderly/ 

 Knee pain in older adults: the latest musculoskeletal 
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 (Back pain) کمر درد

نوع کمر درد است. به طور معمول، عالئم کمر درد عبارتند از  نیتر عیکمر شا نییدرد پا

کمر، که پس از  نییو گزنده در قسمت پا دیدرد شد ایو  یو ناگهان دیکشنده و شد ریدرد ت

باشد  دیآنقدر شد تواند یوجود، کمر درد م نی. با اشود یچند روز خود به خود برطرؾ م

 میمانع از صاؾ و مستق یحت ایمحدود کردن حرکات شما شده و  باعث ایکه مانع حرکت 

بدن، مانند مفصل  یها قسمت ریبه سا تواند یموارد، درد م یشود. در بعض ستادنتانیا

بکشد، فرد دچار کمر درد  از سه ماه طول شیشود. اگر درد ب دهیکش زیپاها ن ایران 

 .مزمن شده است

 عیاگرچه چندان شا ز،یها و کمر ن ستون مهره یدر قسمت فوقان یمشکل نخاع کی وجود

نوع درد معموال با درد  نیباشد. ا لیعالئم کمر درد دخ جادیدر ا تواند یاما م ست،ین

 .شود دهیکش زیها و بازوها ن به شانه تواند یگردن همراه بوده و م

 :و عالئم کمر درد در سالمندان علت

 :عالئم

 کند یکمر که هنگام صبح و عصر بروز م نییپا یدرد و خشک 

 :همراه باشد ریاز عالئم ز کیمشکل ممکن است با هر  نیا

 از خواب  ایبخوابد  تواند ی)فرد از درد نم کند یکه خواب فرد را مختل م یدرد

 (شود یم داریب

 کند یبه ؼروب بروز م کیدر هنگام صبح و مجددا نزد شتریکه ب یدرد. 



 یستون فقرات، زمان دهید بیدر قسمت اس یبه درد به صورت موضع تیحساس 

 .بر آن وارد شود یکه فشار

 دیتشد ادیز تیکمر که در اثر فعال نییپا هیمتناوب در ناح ای یدرد مزمن، دائم 

 .شود یم

 به  ستی)به عنوان مثال، فرد قادر نکمر  یریپذ از دست دادن انعطاؾ ای یخشک

 کمر خود را خم کند( یراحت

 :آرتروز ستون فقرات

 دهینام زیستون فقرات ن ویدژنرات تیاستئوآرتر ایستون فقرات ، که آرتروز  آرتروز

 شرفتیشده و پ جادیا جیاست که در طول زمان و به تدر ویدژنرات تیوضع کی شود، یم

 یا مهره نیمفاصل ب نیب یها ؼضروؾ بیاز تخر یدرد ناش یماریب نی. در اکند یم

اتفاق افتاده و رفت و  یممکن است فقط گاه عالئمدر ستون فقرات است. در ابتدا  یپشت

کمر شده و در  نییپا هیدر ناح یدارتریباعث درد پا توانند یباشند، اما بعدها م یبرگشت

 .بشود زین کیاتیموجب سکمر،  ینییپا هیممکن است عالوه بر درد ناح تینها

 افتد یاتفاق م ستادنیدر هنگام قدم زدن و سر پا ا شتریکه ب ی: پا دردعالئم

 :باشد ریاز موارد ز یبیممکن است شامل هر ترک عالئم

 کند یکه دچار پا درد شود ط نیرا بدون ا یادیفرد نتواند مسافت ز. 

 ابدی یم نیکه به سرعت پس از نشستن، تسک یکمر نییدرد پا. 

 نداشتن در نوسان است یعالمت چیه ای ؾیتا خف دیشد نیها ب شدت نشانه. 

 شوند یم جادیا جیعالئم به مرور زمان و به تدر. 

 

 دهیکمر تا باسن و پاها کش نییکه از پا یو سوزن سوزن شدن یحس یضعؾ، ب 

 .(کیاتی)سشود یم

 :ویلؽزش ُمهره دژنرات ای یکانال نخاع کمر یتنگ

که اعصاب از  یا نقطه یتوانند رو مي ویکانال نخاع و هم لؽزش ُمهره دژنرات یتنگ هم

 ،یعی، مانند راه رفتن طب ستادنیفشار وارد کنند. سر پا ا شوند یها خارج م ستون مهره

 .شود یداده و باعث پا درد م شیفشار وارده بر اعصاب را افزا

 :عالئم

 کمر درد  یشروع ناگهان 

 یریپذ کم شدن انعطاؾ  

 کوتاه شدن قد 



 :است ریاز موارد ز کیشامل هر  عالئم

 کمر درد یشروع ناگهان . 

 کند یراه رفتن معموال درد را بدتر م ای ستادنیا. 

 شود یباعث کاهش شدت درد م دنیدراز کش. 

 کوتاه شدن قد 

 یریپذ کم شدن انعطاؾ 

 (تی) معلول یبد شکل شدن ) دفرمه شدن( و ناتوان 

 :ینخاع یفشار یشکستگ

 یسال، پس از هر بار شروع ناگهان ۵۴ یدر افراد بالػ باال ،یقاعده کل کیعنوان  به

ستون فقرات در اثر فشار را مد نظر گرفت،  یها مهره یاحتمال شکستگ یستیدرد ، با

استخوانند و  یقرار داشته و مبتال به پوک یائسگیبعد از   نیکه در سن یدر زنان ژهیبه و

کورتون استفاده کرده باشند. در افراد  یاز داروها یطوالن یمدت یکه برا یزنان ایمردان 

عطسه،  کیکه بر ستون فقرات شود، مانند  ییرویاندک ن یاستخوان، حت یمبتال به پوک

 .شود یفشار یممکن است باعث شکستگ

 کمر درد عیکمتر شا علل

موجب کمر درد  توانند یوجود دارند که م زین یگریجز موارد مذکور، مشکالت د به

مشکالت عبارتند  نیاز ا ی. بعضستندین عیشوند، اگرچه به اندازه موارد فوق الذکر شا

 :از

 سیفورمیریسندرم پ 

 عفونت 

 تومور ستون فقرات 

 ایالژیبرومیف 

 لوزانیانک تیاسپوندل 

 درد دنبالچه 

 

و مدت درد  زانیدر م زیفرد ن طیکه نگرش و شرا میتوجه داشته باش دیبا تینها در

دچار  ایکه افسرده هستند، تحت فشارند و  یاست. به عنوان مثال، در افراد رگزاریتاث

 یمارانیاحتمال دارد درد مزمن شود. ب شتریکمر هستند، ب هیاز کار در ناح یجراحت ناش

احتمال دارد که با  شتریدارند، ب یا دهیچیکمتر پ یوانشناختکه استرس ندارند و عوامل ر

 .ابندیناسب بهبود درمان م



 

 درمان کمر درد در سالمندان یها راه

 نییمزمن تع ایکه کمر درد حاد باشد  نیبر ا یمناسب درمان کمر درد مبن یها نهیگز

 :عبارتند از ها نهیگز نی. اشوند یم

 یاز گرما و سرما درمان استفاده

کمر درد هستند.  نیتسک یبرا یموثر یها که گرما و سرما راه دهند ینشان م مطالعات

مثل رگ به رگ شدن،  یدگید بیآس کیاست، که فرد پس از  دیمف یزمان خیاستفاده از 

بسته  کی توان یکاهش التهاب م یاستعمال کند. برا دهید بیاس هیناح یرا رو خی مایمستق

 .کمر قرار داد یرو مایو آن را مستق دیچیپارچه پ ایحوله  کیرا در  خی

و  یناگهان یباعث کاهش دردها تواند یکه دارد م یکنندگ حس  یب تیخاص لیبه دل سرما

 یموجود در بازار که برا یسرما درمان یها از بسته توان یکار م نیا یشود. برا دیشد

زده را،  خی جاتیبسته سبز کی ای خی سهیک کی ایشده استفاده کرد و  یدرد طراح نیتسک

و استفاده کرد. بهتر  دیچیحوله پ کی یال ،یسرمازدگ برابرمحافظت از پوست در  یبرا

 .دیموضع درد قرار نده یرو قهیدق ۲۴از  شیرا هر بار ب خیاست 

 یاستفاده شوند. برا یدرد عضالن ای یگرفتگ نیتسک یبرا توانند یم زین یحرارت یپدها

مطالعه کرده و  یها را به درست آن یها الزم است دستورالعمل یحرارت یاستفاده از پدها

 یی. اگر پد گرماستیگرم ن یلیکه پد خ دیتا مطمئن شو  دیدرجه حرارت آن را چک کن

 یا پارچه سهیک کی ایآب گرم استفاده کرد و  یبطر کیاز  توان یدر دسترس نباشد، م

 .گرم کرد و به کار برد ویکروویپر از برنج خام را در ما

 .نشود یگرما دچار سوختگ ای خیکه پوست با  دیمراقب باش یلیخ دیبا

 یدارودرمان -

 :عبارتند از روند یکمر درد به کار م نیتسک یکه برا ییداروها

 ریؼ یضد التهاب یداروها ای نوفنیبه نسخه مانند استام ازیمسکن بدون ن یداروها 

 (NSAIDs) یدیاستروئ

 یعضالن یها شل کننده 

  ونیاف یمسکن حاو یداروها ایمواد مخدر 

 دیاستروئ قیتزر 

 : یکیزیف طب -

 کنند یم دیکه درد را تشد ییها تیمحدود کردن و اجتناب از فعال. 



 ناتیوزنه زدن، تمر ،یفعال )حرکات کشش یها از جمله درمان ،یوتراپیزیف 

 ،یماساژ، امواج صوت خ،یفعال )استفاده از گرما،  ریؼ یها ( و درمانیهواز

 .(یکیالکتر کیتحر

 شود یکه معموال اطراؾ کمر و شکم بسته م س،یاستفاده از بر. 

 یورز دست ایو  کیروپراکتیکا یها درمان. 

 آن کم است( یدر مورد اثربخش یکشش )تراكشن( )اگرچه شواهد علم. 

 بدن کمک  یاستقرار تیعضالت و بهبود وضع تیکه به کشش و تقو یناتیتمر

 .کند یم

 یجراح -

 

 :به حرکت در اوردن عضالت یبرا ورزش -

باشد. با  یممکن است کار سخت میو حرکت کن میکه با وجود کمر درد از جا بلند شو نیا

 توانند یم گریکم فشار د یها تیفعال ای یآب کیاروب وگا،یکوتاه،  یرو ادهیپ کیحال،  نیا

 .به کاهش درد کمک کنند

، که از  نیآندورف یبرده و باعث آزادساز نیتنش عضالت را از ب تواند یم ورزش

روزانه، شامل  یبرنامه ورزش کی توان یم نیمؽز است، بشود. همچن یعیطب یها مسکن

داشت.  ها چهیماه تیو تقو یریپذ کمک به حفظ انعطاؾ یبرا ،یو کشش یقدرت ناتیتمر

 یاز انقباض و گرفتگ یکه ناش یدرد مرورزش منظم ممکن است از بازگشت مجدد ک

 .کند یریعضالت است جلوگ

حرکات  نیا یاثربخش یممکن است به کاهش درد کمک کنند. برا ریز یکشش حرکات

 :دیبمان یکشش باق تیدر موقع دیکن یم یکه احساس راحت یتا زمان ای هیثان ۳۴ یبرا دیبا

 انگشتان پا لمس 

به  نگ،یلمس انگشتان پا ، عالوه بر کشش عضالت همستر یشدن به جلو برا خم

 .کمک خواهد کرد زیکمر ن نییعضالت پا یرهاساز

 یکبر حرکت 

قرار  تانیها در کنار شانه نیزم یکؾ دستان خود را رو ده،یدراز کش نیزم یشکم رو به

تا تاج سرتان رو به سمت سقؾ قرار  دیبلند کن نیخود را از زم نهیس یبه آرام د،یده

 .ردیگ

 گاو -گربه  حرکت 



و به طور متناوب کمر و پشت خود  یبه حالت چهار دست و پا قرار گرفته، به آرام ابتدا

 .دیاوریب نییپا نیقس داده( و به سمت زم یرا به سمت سقؾ باال برده ) به شکل گنبد

 کودک )سجده( تیوضع 

خود  یزانوها د،یقرار ده تانیپاشنه پاها یحالت سجده قرار گرفته، باسن خود را رو به

 ی( رویشانیتا سرتان ) پ دیبه سمت جلو ببر یرا از هم جدا کرده، بدنتان را به آرام

 .دیسرتان بکش یباال نیزم یخود را ر. یبازوها رد،یقرار گ نیزم

 یسبک زندگ رییتؽ -

 دیرا عوض کن تانیها کفش -

باعث  توانند یم کنند یمحافظت نم یکه از پا به خوب ییها کفش اینامناسب و  یها کفش

مثال، کفش پاشنه بلند  یگردن شوند. برا یو تنش عضالت در کمر، پاها و حت یدگیکش

 کی جیو منجر به کمر درد شود. نتا ختهیکامال راستا و تراز بدن را به هم ر تواند یم

و کمر  یطوالن یها زمان یاستفاده از کفش پاشنه بلند برا نیب هنشان داد یقاتیمطالعه تحق

 .وجود دارد یدرد ارتباط

 

 یشتریباعث وارد آمدن فشار ب تواند یم زیدارند ن یصاف اریکه کؾ بس ییها کفش دنیپوش

 .بر پاها و کمر شود

داده و به  رییخود را تؽ یها کفش دیبا کند، یمبتال باشد که عود م یبه کمر درد یکس اگر

او به عمل  یالزم را از پا یبانیبرود که مناسب و اندازه او بوده و پشت ییها سراغ کفش

انتخاب کفش  یپاپزشک برا ایمتخصص پا  کیاز  توان ی. در صورت لزوم ماوردیب

 .مناسب کمک گرفت

 در محل کار یراتییتؽ جادیا -

بدن، ممکن است  دنیکش ایکار، مثل قوز کردن  زیم کینامناسب پشت  یبدن وضعیت

 یبرا یشود. استفاده از اصول ارگونوم یعضالن یباعث کمر درد و دیگر دردها

 ینامناسب بدن تیکه به سبب وضع یبه کاهش درد تواند یم یکار طیمح طیاصالح شرا

 .شده کمک کند جادیا

 دیداشته باش یکاف خواب -

 یدرد را بدتر کند. بر اساس مطالعات تواند یکه اختالالت خواب م دهند ینشان م قاتیتحق

بگذارد.  ریتحمل کند تاث تواند یکه فرد م یدرد زانیدر م تواند یم زین یخواب یب گر،ید

 ،یصرفا خواب ناکاف ایبا اندازه نامناسب،  ییها ناراحت، بالش یها استفاده از تشک

ساعت خواب شبانه  ۹-۷ دیافراد بزرگسال با اکثر .کردن درد شوند دباعث عو توانند یم



خواب  تیفیک یکمر در رختخواب، برا یمناسب راستا میداشته باشند. راحت بودن و تنظ

 .است یاز کمر درد در هنگام صبح ضرور یریو جلوگ

نگه دارد.  میخط مستق کیکه بتواند کمر و گردن را در  دیاستفاده کن یاز بالش حتما

خود قرار دهند. اگر با  یزانوها نیب یبالش اضاف کی دیبا خوابند یکه به پهلو م یافراد

. دیک صحبت کنبا پزش دیبا د،یباز هم مشکل کمبود خواب داشت ریتداب نیوجود همه ا

به کاهش درد و بهبود  تواند یم یاختالالت خواب اؼلب قابل درمان است. استراحت کاف

 .فرد کمک کند یسالمت کل

 دیکن یزیر کاهش استرس خود برنامه یبرا -

دردناک  یها یو اسپاسم و گرفتگ یموجب تنش عضالن تواند یو استرس م اضطراب

 یبه خاطر استرس طوالن دیکن یعضالت، از جمله عضالت کمر شود. اگر احساس م

 نیتسک یها کیتکن نیا دیتوان یم د،یا دهنده دچار کمر درد شده حادثه تکان کی ایمدت و 

 :از جمله د،یاضطراب را امتحان کن

 نشان داده که  یقیمطالعه تحق کیحضور در لحظه:  ای یبا ذهن آگاه :شنیتیمد

 یمثبت ریدر برطرؾ کردن کمر درد تاث یرفع اضطراب با ذهن آگاه یها کیتکن

از آنچه که بدن هم اکنون در  یحضور در لحظه شامل آگاه ای یدارد . ذهن آگاه

کمک به  یو تمرکز برا شنیتیمد یها کیحال انجام آن است و استفاده از تکن

 .باشد یکنترل درد م

 واکنش بدن به  تواند یم قیعم یها انجام دم و بازدم قهیدق نیچند ی: براقیعم تنفس

 .اضطراب را ارام کند

 کار شامل منقبض کردن و سپس  نی. ایعضالن شروندهی( پیدگی)آرم یساز آرام

در هر زمان است.  یگروه عضالن کیرها کردن عضالت بدن ، با تمرکز بر 

خود شروع کرده و به  یاز پاها ده،یبه پشت دراز کش تواند یکار فرد م نیا یبرا

 .ها حرکت کند به سمت شانه جیتدر

 خاص است  یذهن ریتصو کیکار شامل تمرکز بر  نیشده: ا تیهدا یرسازیتصو

پژوهش،  کی یها افتهیکند. بر اساس  جادیکه احساس رها شدن و ارامش را ا

از کار ) شؽل(  یدر کاهش استرس مزمن ناش یقیهدفمند و موس یرسازیتصو

 .موثر است

 خاص و تنفس فرد تمرکز داشته و به  یها تیبر حرکات و وضع وگای: وگای

فرد  یبه آرامساز تواند یکه به طور منظم انجام شود، م یخصوص در صورت

استرس  تیریمد یبرا یابزار موثر وگای ،یبررس کی جیکمک کند. بر اساس نتا

 .و اضطراب است

 م؟یکن یریشگیپ یریاز کمر درد در پ چگونه



که کمر  نیا یخواهند داشت. برا یبهتر یریدارند، دوران پ یکه عادات سالمتر یافراد

 تیرا رعا ریمهم است که نکات ز اریبس د،یاندازیب قیبه تعو یریدرد را در دوران پ

 :دیینما

 تیو نشستن بدنتان در وضع ستادنیکه در هنگام ا دیکن نیو تمر دیریبگ ادی 

 .قرار داشته باشد یدرست یاستقرار

 دینگه دار یرا در محدوده سالمت وزنتان. 

 دیکن یرویسالم پ ییؼذا میرژ کی از. 

 نگه  ریپذ و انعطاؾ یتا عضالت شکم و کمر خود را قو دیو نرمش کن ورزش

 .دیدار

 دیکاهش فشار وارده بر کمر خود انجام ده یبرا یاقدامات. 
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